
Tisztelt Képviselő-testület!

A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felhívással élt a képviselő-testület

felé. A Kormánymegbízott kifogásolta, hogya Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX.'

századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában részt vett. Ez a szabályozás 2013. január l

én lépett hatályba. A Kormányhivatal szerint az önkormányzat kötelessége, hogy egyrészt a "régi

elnevezéseket" vizsgálja felül, és ahol szükséges módosítsa azokat, másfelől az új közterületek

elnevezésekor is figyelemmel kell lenni erre az előírásra.

A Kormánymegbízott álláspontja szerint Valkó településen a Rózsa Ferenc utca elnevezés sérti a már

hivatkozott 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, ezért felhívja a képviselő-testületet, hogy"30

napon belül tűzze napirendjére és a törvénybe ütköző közterület-elnevezés megváltoztatására

irányuló döntési kötelezettségének tegyen eleget, a törvénysértést szüntesse meg."

Rózsa Ferenc (1906-1942) rövid életrajza: A gimnázium elvégzése után Németországban tanult, 1924

től tisztviselőként, majd kőművesként dolgozott és bekapcsolódott a munkásmozgalomba.

Drezdában elvégezte a műszaki egyemet. Tevékenyen részt vett a német szocialista diákcsoport

munkájában. 1931-ben hazatért és vezető rnérnöki munkakörben dolgozott. Szoros kapcsolatokat

tartott az építőmunkásokkal, emiatt állásából elbocsátották. Ezután alkalmi munkákat vállalt. 1932

ben bátyja Rózsa Richárd bevonta az illegális kommunista mozgalomba, felvették a Kommunisták

Magyarországi Pártjába. Dolgozott a Kommunista című lap szerkesztő bizottságában. 1935-ben a

KMP összekötőjeként részt vett a Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége munkájában. Kommunista

sejteket szervezett a szociáldemokrata baloldali aktivitási bizalmi testületei körében. Jelentős szerepe

volt a KIMPSZ és a szociáldemokrata Országos Ifjúsági Bizottság között létrejött égvségfront

megállapodásban. 1938-ban megbízták a magyarországi kommunista szervezetek újjáalakításának

irányításával. 1939 őszén és 1940 tavaszán Rózsa Ferenc vezetésével jöttek létre a KMP vezető

szerv.ei. Magyarország Szovjetunió elleni hadba lépése után a legális és féllegális antifasiszta

háborúellenes függetlenségi propagandát irányította. 1941. decemberében a párt megbízta a ~MP

központi lapja kiadásának előkészítésével, 1942. február elsején megjelent illegális Szabad Nép című

lap szerkesztője.1942. június l-én lefogták és halálra kínozták. Hamvai a Fiumei úti sírkertben

nyugszik.

Mindezek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet,hogy hozza meg döntését.

Valkó, 2015. február 4.



1. sz. Határozati javaslat

A képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a

Magyarorsz·ág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésére

hivatkozással és a 134. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tett törvényességi

felhívásával nem ért egyet. Felkéri a polgármestert, hogy 14. § (3) bekezdése alapján szerezze be

a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását, valamint döntéséről tájékoztassa a Pest Megyei

Kormánymegbízottat.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: polgármester

2. sz. Határozati javaslat

A képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésére hivatkozással és a 134. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján tett törvényességi felhívásával egyetért. Felkéri a polgármestert,

hogya soron következő rendes ülésére a Rózsa Ferenc közterület elnevezés megváltoztatására

tegyen javaslatot.

Határidő: soron következő rendes ülés

Felelős: polgármester
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Tisztelt Képviselő-testüret!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.

§ (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben

eljárva (a fővárosi és megyei kormányhivatalokr61 szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § a)

pontjában foglalt felhatalmazásra figyelemmel) az Mőtv. 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján

vizsgáltam, hogy a település önkormányzatának képviselő-testületeteljesitette-e az Mötv. 14. § (2)-(3)

bekezdésén alapuló döntéshozatali kötelezettségét.

Vlzsgálatom alapján az alábbi

törvényesség i felhívással

élek.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában

álló közintézmény elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében

ellátandó helyt önkormányzati feladat. A közterület elnevezéséről a képviselő-testület az Mötv. 42. § 8.

pontjából következőert át nem ruházható hatáskörében hoz döntést.

Az Mötv. - 2013. január t-jén hatályba lépett - 14. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján közterület

(illetve az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény) nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX.

századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt
vett, vagy olyan kifejezés vagy olyan. szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai

rendszerre közvétlenül utal.

Az Mötv. 14. § (3) bekezdése szerint továbbá, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül

fel a tekintetben, hogya közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar

Tudományos Akadém la állásfoglalását.

A "nem viselheti" törvényi fordulat eqyértelrnüvé teszi a j,ogalkalmazók számára, hogya törvény

hatálybalépésétöl kezdve minden közterület (illetve az önkcrrnányzattulajdonában álló közintézmény)

esetében folyamatosan érvényesülnie ken a törvényi tilalomnak. '

A fenti rendelkezésekből tehát kétirányú 'kötelezettség hárul(t) az önkormányzatok képviselö

testületeire. Egyfelől a "régi" elnevezeseket vizsgálni és, ha szükséges (azaz, ha az Mötv. fenti..
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rendelkezéseibe ütközik); azokat módosítani kellett; másfelől az új közterületek (és önkormányzati
közintézmény) elnevezésekor Ugyancsak figyelemmel ke~l(ett) lenni a törvényi elörrásokra.

Az elmondottakból kétséget kizáróan megállapltható a képviselö-testület felülvizsgálati, és a

törvénnyel ellentétes állapot észlelése esetén a döntés,hoz"atali kötelezettsége is. Mindeközben a

képviselö-testületnek ügyelnie kell arra, hogy határozata nem sértheti az Mötv. 14. § (2)

bekezdésében foglaltakat, azaz a XX. századi önkényuralmi rendszerek kiépítésében vagy

fenntartásában részt vevö személyekről, szervezetekröl nem nevezhet el közterületet vagy

közintézményt. Ennek elkerülése érdekében mondja ki az Mötv. 14. § (3) bekezdése, hogy

amennyiben a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogya közterület

neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi (értsd be kell szereznie) a Magyar Tudományos

Akadémia (MTA) állásfoglalását. Az MTA a honlapján közzé tette állásfoplalásainak összefoglaló

gyűjteményét, mely a korábban benyújtott önkormányzati megkeresésekre .kialakított ajánlásait

tartal mazza.

A tárgyban lefolytatott törvényességi vizsgálatom alapján megállapítottam, hogy a településen az

alábbi közterület-elnevezés sérti az Mötv. 14. § (2)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket:

Rózsa Ferenc utca.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés első mondatában foglaltak alapján ezért felhfvom a T. Képviselö

testületet, hogya törvényességi felhívást

30 napon belűl

tűzze napirendjére, és az Mötv. rendelkezéseibe ütközö közterület-elnevezés megváltoztatására

irányuló döntési (határozathozatali) kötelezettségének tegyen eleget, a törvénysértést szüntesse meg.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget

téve vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett lntézkedésröl

vagy egyet nem értésükről a kormányhivatal részére - a fentiekben megadott határidőn belül 

írásban adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő

eredménytelen leteltét követöen a törvényességi .felüqyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek

alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Budapest, 2015. január~~:." ..
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2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatalről-

14. §4 (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait,
ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem
viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogya közterület
neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.



2015. 02. 04.

Rózsa Fe ne (1906-1

Rózsa Ferenc

2) rövid

Építészmérnök, kommunista vezető, a mozgalom
mártírja. A gimnázium elvégzése után
Németországban tanult, 1924-től tisztviselőként,

majd kőművesként dolgozott bekapcsolódott a
munkásmozgalomba. Drezdában elvégezte a
műszaki egyetemet. Tevékenyen részt vett a
német szocialista diákcsoport munkájában és a
hitleristák ellen szervezett politikai akciókban.
1931-ben hazatért vezető rnérnöki
munkakörben dolgozott. Szoros kapcsolatokat
tartott az építőmunkásokkal, emiatt állásából
elbocsátották. Ezután alkalmi munkákat vállalt.
1932-ben bátyja, Rózsa Richárd bevonta az
illegális kommunista mozgalomba, ennek nyomán
felvették a Kommunisták Magyarországi Pártjába.
Dolgozott a Kommunista dmű lap szerkesztő

bizottságában és a MÉMOSZ kommunista
frakciójában. 1935-ben a KMP összekötőjeként

részt vett a Kommunista Ifjúmunkások
Szövetsége (KIMSZ) munkájában. Részt vett a
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)
vezetőivel a"munkásegység" megteremtéséért
folytatott tárgyalásokon. Közben kommunista
sejteket szervezett a szociáldemokrata
pártszervezetekben és a szakszervezetek

baloldali aktivistái bizalmi testületei körében. A kommunisták azon taktikájának a
megvalósftását irányította egy háromtagú irányító szerv élén, amely fedőszervként használta a
szociáldemokrata pártot arra, hogya fiatal szervezett munkásokat kommunistává nevelje.
Tevékenysége így nemcsak a Horthy-rendszer, hanem a legális és demokratikus elveket követő

szociáldemokrata párt ellen is irányult. Jelentős szerepe volt a KIMSZ és a szociáldemokrata
Országos Ifjúsági Bizottság között létrejött egységfront-megállapodásban. 1938-ban megbízták a
magyarországi kommunista szervezetek újjáalakításának irányításával. 1939 őszén és 1940
tavaszán Rózsa Ferenc vezetésével jöttek létre a KMP vezető szervei. 1941. januárban tagja lett
az újonnan megalakult Központi Bizottságnak, 1941 nyarán pedig a titkárságnak is.
Magyarország Szovjetunió elleni hadba lépése után a legális és féllegális antifasiszta,
háborúellenes "függetlenségi" propagandát irányította, a KMP és az SZOP baloldali vezetői közott
folyó tárgyalásokat vezette. 1941. decemberében a párt megbízta a KMP központi lapja
kiadásának előkészítésével. Az 1942. február elsején megjelent illegális Szabad Nép dmű lap
szerkesztője. Ez az elnevezés Rózsa Ferenc javaslata volt. /Később, 1945 és 1956 között ez a lap
lett a Magyar Kommunista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártja központi lapja és ezzel a Rákosi
Mátyás nevéhez kötött kommunista diktatúra vezető sajtóorgánuma. A lap az 1956-os
forradalom következtében szűnt meg'; A szerkesztésben - többek között - a Rózsa halála után
elfogott, majd később kivégzett Schönherz Zoltán is részt vett. Rózsa Ferenc cikkeiben elemezte
a belső és a nemzetközi helyzetet, természetesen kommunista szemszögből. (A kommunizmust
viszont akkor már Sztálin neve fémjelezte, a magyar párt a Kommunista Internacionálé tagja
volt, onnan kapta az iránymutatást, azaz Moszkvából, a Szovjetunió fővárosából.) 1942. június
l-jén elfogták. A budapesti Andrássy laktanyában brutális módszerekkel akarták vallomásra
bírni, s mivel erre nem volt hajlandó, halálra kínozták. Az 1942-es letartóztatásokkal a magyar
kormány nem tudta felszámolni a kommunista mozgalmat. Többek között Kádár Jánosnak is
sikerült elkerülnie a letartóztatást. Így Kádár János Rózsa Ferenc halála nyomán - szinte az ő
helyére - került be az illegális Kommunista Párt vezetőségébe, és lett annak egyik titkára. Rózsa
Ferenc halálhírét az akkor még éppen szabadlábon lévő Schönherz Zoltán telefonon közölte
Rózsa Ernővel.

Rózsa Ferenc hamvai Budapesten, a Fiumei úti sírkertben lévő Munkásmozgalmi Panteonban
nyugszanak.
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